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คน้หาขอ้มลู

ภายในเว็บ  Google

หนว่ยงานที�ผา่นการรบัรองความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบดา้น
สาธารณสขุ/คุม้ครองผูบ้รโิภค(ISO/IEC17025)

 

 ลาํดบั
ที�  หอ้งปฏบิตักิาร  หมายเลข

ทะเบยีน  สถานะ
ใหไ้ว ้ณ

วนัที�
 ถงึวนัที�

 1 บรษิทั ยนูลิเีวอรไ์ทย โฮลดิ�งส ์
จาํกดั 1001/41

accredited
version
2017

23/07/2563 22/07/2565

2 บรษิทั เอส เอส แอล แมนแูฟคเจ
อริ�ง (ประเทศไทย) จาํกดั 1003/42

accredited
version
2017

 08/10/2561  07/10/2563

 3 บรษิทั เนสทเ์ล ่(ไทย) จาํกดั 1004/42
accredited

version
2017

 23/01/2563 23/09/2563

 4
ศนูยบ์รกิารหอ้งปฏบิตักิาร
อตุสาหกรรมอาหาร สถาบนั
อาหาร 

1005/42 
accredited

version
2017

 28/11/2562 27/11/2564

 5 บรษิทั เอสจเีอส (ประเทศไทย)
จาํกดั 1007/43

accredited
version
2017

 16/05/2562 15/05/2564

 6 บรษิทั สรุพลซูพรมีฟู้ ดส ์จาํกดั 1009/45
accredited

version
2017

 23/01/2563 22/01/2565

 7
บรษิทั ศรตีรงั
โกลฟส ์(ประเทศไทย)
จาํกดั (มหาชน) สาขาสงขลา

1010/44
accredited

version
2017

 12/05/2563 11/05/2565

 8 บรษิทั สยามเภสชั จาํกดั 1012/45
accredited

version
2017

 22/05/2563 20/08/2564

 9 บรษิทั ชวัรเ์ท็กซ ์จาํกดั 1013/45
accredited

version
2017

 14/03/2562 13/03/2564

 10 บรษิทั ไมลอทท ์แลบบอราทอรสี ์
จาํกดั 1014/45

accredited
version
2017

 21/02/2562 20/02/2564

 11
บรษิทั กฟิฟารนี สกายไลน ์แลบ
บอราทอรี� แอนด ์เฮลทแ์คร์
จาํกดั

1015/45
accredited

version
2017

 13/12/2561 12/12/2563

 12 บรษิทั บโูร เวอรทิสั เอควิ แล็บ
(ประเทศไทย) จาํกดั 1018/46

accredited
version
2017

 19/03/2563 18/03/2565

 13
บรษิทั ซพีเีอฟ
(ประเทศไทย)จาํกดั(มหาชน)
(บางนา)

1020/46 accredited  29/11/2561 28/11/2563

14

 ศนูยบ์รกิารเทคโนโลยี
เภสชัอตุสาหกรรม คณะ
เภสชัศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั

1021/47
accredited

version
2017

20/02/2563 19/02/2565

 15 บรษิทั ซนัฟู้ ดอนิเตอรเ์นช ั�นแนล
จาํกดั 1022/47

accredited
version
2017

06/03/2563 05/03/2565

 16
บรษิทั เอส แอนด ์เจ อนิเตอร์
เนช ั�นแนล 
เอนเตอรไ์พรส ์จาํกดั (มหาชน)

1023/47
accredited

version
2017

 26/12/2562 25/12/2564

17
สาํนกัหอ้งปฏบิตักิารกลาง บรษิทั
เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั
(มหาชน)

1024/47
accredited

version
2017

26/12/2562 25/12/2564

 18 หอ้งปฏบิตักิาร บรษิทั สหฟารม์
จาํกดั 1025/47

accredited
version
2017

 02/06/2563 25/10/2563
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http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EDKHHL
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EDKGGK
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EDKFFJ
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EDKJKD
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iId=JMEIG
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iId=EFJGEL
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iId=LFEHD
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http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iId=JMLEM
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19 บรษิทั ซพีเีอฟ (ประเทศไทย)
จาํกดั (มหาชน) (สระบรุ)ี

1028/47 accredited
version
2017

 05/04/2563 04/04/2565

 20 บรษิทั ไทยนปิปอน รบัเบอร ์อนิ
ดสัตรี� จาํกดั (มหาชน) 1029/47

accredited
version
2017

 19/07/2562 18/07/2564

21 บรษิทั อดนิพ จาํกดั 1030/47
accredited

version
2017

26/12/2562 25/12/2564

22 บรษิทั เอแอลเอส แลบอราทอรี
กรุป๊ (ประเทศไทย) จาํกดั 1031/47

accredited
version
2017

06/03/2563 05/03/2565

 บรษิทั เอแอลเอส แลบอราทอรี
กรุป๊(ประเทศไทย) จาํกดั 1031/47

accredited
version
2017

13/09/2561 12/09/2563

23 บรษิทั เยเนรลั ฮอสปิตลั โป
รดคัส ์จาํกดั (มหาชน) 1033/47

accredited
version
2017

 28/11/2562 27/11/2564

 24 บรษิทั เคมแล็บ เซอรว์สิเซส
(ประเทศไทย) จาํกดั 1034/47

accredited
version
2017

 14/11/2562 13/11/2564

 25 บรษิทั จเีอฟพที ีจาํกดั (มหาชน) 1035/47
accredited

version
2017

 13/12/2561 12/12/2563

 26 บรษิทั เมยย์เูม แมนแูฟค
เจอริ�ง (ประเทศไทย) จาํกดั 1036/47

accredited
version
2017

 12/05/2563 11/05/2565

 27
 

บรษิทั อายโินะโมะโตะ๊ โฟรเซน่
ฟู้ ดส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 1037/47

accredited
version
2017

 05/04/2563 04/04/2565

28 บรษิทั เอสแอนดพ์ ีซนิดเิคท
จาํกดั (มหาชน) 1038/47

accredited
version
2017

 21/08/2562 20/08/2564

 29 บรษิทั เซา้ทอ์สีตเ์อเชี�ยนลาบอรา
ทอรยี ์จาํกดั 1040/47

accredited
version
2017

 24/10/2562 23/10/2564

 30 บรษิทั มี�ด จอหน์สนั นวิทรชินั
(ประเทศไทย) จาํกดั 1042/47

accredited
version
2017

 23/05/2562 22/05/2564

 31 บรษิทั ไทสนั โพลทรี� (ไทย
แลนด)์ จาํกดั (สาขานครนายก) 1043/47

accredited
version
2017

 25/07/2562 24/07/2564

32 บรษิทั สรุพลฟู้ ดส ์จาํกดั
(มหาชน) สาขาเทพารกัษ์ 1045/47

accredited
version
2017

 18/04/2562 17/04/2564

33 บรษิทั ศนูยว์ทิยาศาสตรเ์บทา
โกร จาํกดั (สาขาลพบรุ)ี 1046/47

accredited
version
2017

 14/11/2562 13/11/2564

34 บรษิทั โกลโบ ฟู้ ดส ์จาํกดั 1047/47
accredited

version
2017

 13/09/2561 12/09/2563

35
บรษิทั หอ้งปฏบิตักิารกลาง
(ประเทศไทย) จาํกดั (สาขา
กรงุเทพฯ)

1051/47
accredited

version
2017

 25/06/2563 24/06/2565

 36 บรษิทั ไทยยเูนี�ยน กรุป๊ จาํกดั
(มหาชน) 1052/47

accredited
version
2017

 19/07/2562 18/07/2564

 37 บรษิทั คารก์ลิลม์ทีส ์(ไทย
แลนด)์ จาํกดั 1053/47

accredited
version
2017

 25/12/2561 24/12/2563

 38 บรษิทั ซพีเีอฟ (ประเทศไทย)
จาํกดั (มหาชน) (มนีบรุ1ี) 1054/47

accredited
version
2017

 18/04/2562 17/04/2564

39 บรษิทั ไทยเพรซเิดนท ์ฟดูส์
จาํกดั (มหาชน) 1055/47 In process  28/06/2561 27/06/2563

 40 บรษิทั เคเอฟฟดูส ์จาํกดั 1056/47
accredited

version
2017

11/02/2563 28/11/2563

http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EDMJJL
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EDMLMD
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEDDDE
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EDKLMF
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EDKLMF
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEDEEF
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEMHGJ
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEMIHK
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEMJIL
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EDLFFI
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EDLIIL
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEMKJM
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEMLLD
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EFDEDF
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEMEDG
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EDMGGI
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EELMMF
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EELLLE
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EDLDDG
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EDLGGJ
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EELKKD
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EELJIM
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EELIHL
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41 บรษิทั บางกอกแรน้ซ ์จาํกดั
(มหาชน)

1062/48 accredited
version
2017

 10/04/2562 09/04/2564

42 บรษิทั เพรซิ�เดนท ์เบเกอรี� จาํกดั
(มหาชน) 1064/48

accredited
version
2017

 16/12/2561 15/12/2563

 43 บรษิทั ไทยนปิปอนด ์ฟู้ ดส ์จาํกดั 1065/48
accredited

version
2017

 28/05/2563 27/05/2565

44 บรษิทั รบัตรวจสนิคา้โพน้ทะเล
จาํกดั 1066/48

accredited
version
2017

 18/04/2562 17/04/2564

 45 บรษิทั อนิเตอรเ์นช ั�นแนล ฟู้ ดส์
เทสติ�ง แลบบอราทอรยี ์จาํกดั 1068/48 In process 06/06/2561 07/05/2563

 46 บรษิทั อาหารเบทเทอร ์จาํกดั 1069/48
accredited

version
2017

 10/04/2563 08/11/2563

 47

กลุม่พฒันาระบบตรวจสอบ
คณุภาพสนิคา้ กองพฒันาระบบ
และรบัรองมาตรฐานสนิคา้พชื
กรมวชิาการเกษตร

1074/48
accredited

version
2017

 28/11/2562 27/11/2564

 48

กองตรวจสอบคณุภาพสนิคา้
ประมง (กลุม่พฒันาระบบตรวจ
สอบคณุภาพทางเคม ีและกลุม่
พฒันาระบบตรวจสอบคณุภาพ
ทางจลุนิทรยี)์ กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1075/48
accredited

version
2017

23/01/2563 22/01/2565

49 บรษิทั เซนทาแล็บ จาํกดั 1076/48
accredited

version
2017

30/08/2562 29/08/2564

 50
ศนูยว์จิยัและตรวจสอบคณุภาพ
สนิคา้ประมงสมทุรสาคร กรม
ประมง

1077/48
accredited

version
2017

 19/09/2562 18/09/2564

 51
บรษิทั หอ้งปฏบิตักิารกลาง
(ประเทศไทย) จาํกดั สาขา
สมทุรสาคร

1078/48
accredited

version
2017

 30/04/2563 24/12/2563

52
บรษิทั หอ้งปฏบิตักิารกลาง
(ประเทศไทย) จาํกดั (สาขา
เชยีงใหม)่

1079/48
accredited

version
2017

 20/06/2562 19/06/2564

53 บรษิทั เอเชี�ยนซ ีคอรป์อเรช ั�น
จาํกดั (มหาชน) 1080/49

accredited
version
2017

 11/11/2562 18/07/2564

54 ศนูยว์จิยัและตรวจสอบคณุภาพ
สนิคา้ประมงสงขลา 1081/49 accredited 12/07/2561 11/07/2563

55
ศนูยป์ฏบิตักิารจลุ
ชวีวทิยา บรษิทั ซพี ีออลล ์จาํกดั
( มหาชน )

1082/49
accredited

version
2017

 23/05/2562 22/05/2564

56
บรษิทั หอ้งปฏบิตักิารกลาง
(ประเทศไทย) จาํกดั (สาขา
ฉะเชงิเทรา)

1083/49
accredited

version
2017

 26/12/2562 25/12/2564

57 บรษิทั ไทยฟดูส ์กรุป๊
จาํกดั (มหาชน) 1084/49

accredited
version
2017

 13/12/2562 12/12/2564

58
บรษิทั หอ้งปฏบิตักิารกลาง
(ประเทศไทย) จาํกดั (สาขา
สงขลา)

1085/49
accredited

version
2017

 28/11/2562 27/11/2564

59 บรษิทั โกลเดน้ไลน ์บสิซเินส
จาํกดั 1086/49

accredited
version
2017

 05/04/2563 04/04/2565

 60 บรษิทั พนสัโพลทรี� กรุป๊ จาํกดั 1087/49
accredited

version
2017

 14/03/2562 13/03/2564

 61
ศนูยว์จิยัและตรวจสอบคณุภาพ
สนิคา้ประมงสรุาษฎรธ์าน ีกรม
ประมง

1088/49
accredited

version
2017

 21/02/2562 20/02/2564

62
สถาบนัคน้ควา้และพฒันา
ผลติภณัฑอ์าหาร (มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร)์

1089/49
accredited

version
2017

 23/05/2562 22/05/2564

http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EDMFFH
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EELFEI
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EELEDH
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEKMMG
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EDLEEH
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEKLLF
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEKKKE
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEKJJD
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EDMHHJ
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEKGFK
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEKFEJ
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEKEDI
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EFFKJJ
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EFDGFH
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEJLLG
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEJKKF
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEJEDJ
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEJJJE
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEJIID
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEJHGM
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEJGFL
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EFDIHJ
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 63 บรษิทั ฟารม์า นวูา จาํกดั 1090/49 accredited
version
2017

 07/11/2561 06/11/2563

64
บรษิทั ศนูยว์ทิยาศาสตร ์เบทา
โกร จาํกดั (สาขา Science
Park)

1092/49
accredited

version
2017

 21/08/2562  20/08/2564

65

กลุม่วจิยัวตัถมุพีษิการเกษตร
กองวจิยัพฒันาปจัจยัการผลติ
ทางการเกษตร กรมวชิาการ
เกษตร

1095/49
accredited

version
2017

 13/12/2562 12/12/2564

66
บรษิทั หอ้งปฏบิตักิารกลาง
(ประเทศไทย) จาํกดั (สาขา
ขอนแกน่)

1096/49 accredited  26/09/2561 25/09/2563

67 บรษิทั แบรนด ์ซนัโท
รี� (ประเทศไทย) จาํกดั 1098/49

accredited
version
2017

 13/12/2562 12/12/2564

 68
สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์
สาธารณสขุ กรมวทิยาศาสตร์
การแพทย์

4016/49 accredited  17/01/2562 16/01/2564

 69
ศนูยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ี�
12/1 ตรงั กรมวทิยาศาสตรก์าร
แพทย์

4020/49
accredited

version
2017

 23/04/2563 22/04/2565

 70
ศนูยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ี�
11 สรุาษฏรธ์าน ี
กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

4021/49
accredited

version
2017

 26/04/2562 25/04/2564

 71
ศนูยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ี�
11/1 ภเูก็ต กรมวทิยาศาสตร์
การแพทย์

4022/49
accredited

version
2017

 13/09/2562 12/09/2564

 72
ศนูยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทย์
ที� 7 ขอนแกน่ กรมวทิยาศาสตร์
การแพทย์

4023/49 accredited 13/12/2561 12/12/2563

73
ศนูยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ี�
1 เชยีงใหม ่กรมวทิยาศาสตร์
การแพทย์

4024/49
accredited

version
2017

 10/04/2562 09/04/2564

 74
ศนูยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ี� 2
พษิณุโลก กรมวทิยาศาสตรก์าร
แพทย์

4025/49 In process  22/11/2560 21/11/2562

 75
ศนูยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทย์
ที� 3 นครสวรรค ์กรม
วทิยาศาสตรก์ารแพทย์

4026/49
accredited

version
2017

 14/03/2562 13/03/2564

76
สาํนกัเครื�องสาํอางและวตัถุ
อนัตราย 
กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

4031/49  accredited  14/11/2562 13/11/2564

 77

แผนกปฏบิตักิารทดสอบ
คณุภาพผลติภณัฑส์ขุภาพ องค์
การแฟมลิ ีเฮลท ์อนิเตอร์
เนช ั�นแนล 

1099/50
accredited

version
2017

 18/04/2562 17/04/2564

78

กองผลติภณัฑอ์าหารและวสัดุ
สมัผสัอาหาร กรมวทิยาศาสตร์
บรกิาร 
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

1100/50 accredited  26/09/2561 25/09/2563

 79 บรษิทั โอกาโมโต รบัเบอร ์โป
รดกัส ์จาํกดั 1101/50

accredited
version
2017

 25/03/2562 24/03/2564

80 บรษิทั นํ �ามนัพชืไทย จาํกดั
(มหาชน) 1102/50

accredited
version
2017

 30/08/2562 29/08/2564

81 บรษิทั ซเีฟรชอนิดสัตร ีจาํกดั
(มหาชน) 1104/50

accredited
version
2017

 13/09/2562 12/09/2564

82

หอ้งปฏบิตักิารชวีเคมแีละจลุ
ชวีวทิยา ศนูยท์ดสอบและมาตร
วทิยา สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่
ประเทศไทย(วว.)

1105/50
accredited

version
2017

13/09/2562 12/09/2564

83 ศนูยว์จิยัและพฒันาการ
สตัวแพทย์

1106/50 accredited
version

 20/06/2562 19/06/2564

http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEIMMI
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEILLH
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEIGFM
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEIFEL
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EDLJJM
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EJFIDH
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEIIIE
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEHJJG
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEIHHD
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEHIIF
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EDGHIF
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FFKHGM
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEHLLI
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEHKKH
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEHGGD
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEHFEM
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEHEDL
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEGMMK
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EHGIFG
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEGIIG
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEGHHF
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ภาคตะวนัออก (ชลบรุ)ี กรม
ปศสุตัว ์

2017

84 ศนูยว์จิยัและพฒันาการ
สตัวแพทยภ์าคเหนอื (ตอนลา่ง) 1107/50

accredited
version
2017

 23/07/2563 22/07/2565

 85 บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร
จาํกดั (มหาชน) ระยอง 1109/50

accredited
version
2017

 23/05/2562 22/05/2564

 86 บรษิทั โรงงานเภสชักรรม เกรท๊
เตอรฟ์ารม์า่ จาํกดั 1110/50

accredited
version
2017

 07/11/2561 06/11/2563

 87 บรษิทั โอคนิอสฟู้ ด จาํกดั (
มหาชน ) 1111/50

accredited
version
2017

 14/03/2562 13/03/2564

 88 บรษิทั ไทยนครพฒันา จาํกดั 1113/50
accredited

version
2017

25/06/2563 24/06/2565

89

ศนูยว์จิยัและพฒันาการ
สตัวแพทย์
ภาคเหนอืตอนบน (ลาํปาง) กรม
ปศสุตัว ์

1114/50
accredited

version
2017

 16/03/2563 12/12/2563

90 บรษิทั ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ ด
จาํกดั 1115/50

accredited
version
2017

 11/03/2563 10/03/2565

91

กลุม่งานตรวจยาเสพตดิ กอง
พสิจูนห์ลกัฐานกลาง  สาํนกังาน
พสิจูนห์ลกัฐานตาํรวจ 
สาํนกังานตาํรวจแหง่ชาติ

1116/50
accredited

version
2017

 26/12/2562 25/12/2564

 92 บรษิทั ไทยนสิชนิ เซฟงุ จาํกดั 1117/50
accredited

version
2017

 10/07/2561 09/07/2563

 93 บรษิทั ไทยโพลทรยี ์กรุป๊ จาํกดั 1118/50
accredited

version
2017

 13/09/2562 12/09/2564

 94 บรษิทั อนิโนลาเทกซ์
(ประเทศไทย) จาํกดั 1119/50

accredited
version
2017

 19/09/2562 18/09/2564

95
ศนูยว์จิยัและพฒันาการ
สตัวแพทย์
ภาคใตต้อนบน กรมปศสุตัว ์

1120/50
accredited

version
2017

 21/02/2562 20/02/2564

 96 ศนูยอ์า้งองิโรคปากและเทา้เปื� อย
ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 1121/50

accredited
version
2017

 06/03/2563 05/03/2565

 97
ศนูยว์จิยัและพฒันาการ
สตัวแพทยภ์าคตะวนัตก (
ราชบรุ ี) กรมปศสุตัว ์

1122/50
accredited

version
2017

19/09/2562 18/09/2564

 98 บรษิทั แหลมทองสหการ จาํกดั 1123/50
accredited

version
2017

 28/05/2563 27/05/2565

99
บรษิทั ศนูยห์อ้งปฏบิตักิารและ
วจิยัทางการแพทยแ์ละ
การเกษตรแหง่เอเซยี จาํกดั

1124/50
accredited

version
2017

 10/04/2562 09/04/2564

100 หจก.ชชัวาล อมิปอรต์ เอ็กซ์
ปอรต์ แอนด ์แพ็คเกจจิ�ง 1125/50

accredited
version
2017

 05/02/2563 26/07/2563

101
ศนูยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ี�
12 สงขลา กรมวทิยาศาสตรก์าร
แพทย์

4032/50
accredited

version
2017

26/12/2562 25/12/2564

 
ศนูยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ี�
12 สงขลา กรมวทิยาศาสตรก์าร
แพทย์

4032/50
accredited

version
2017

26/12/2562 08/11/2563

 102
ศนูยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ี� 6
ชลบรุ ี  กรมวทิยาศาสตรก์าร
แพทย์

4034/50 accredited  24/07/2561 23/07/2563

 103
ศนูยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ี� 5
สมทุรสงคราม กรมวทิยาศาสตร์
การแพทย์

4035/50 In process  22/03/2561 21/03/2563

 104 ศนูยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ี� 9 4038/50 accredited  25/06/2563 24/06/2565

http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEGHHF
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEGGGE
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEFJJI
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEFIIH
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEFGGF
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEFHHG
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEFEED
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEFEED
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEEMMM
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEEDDD
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEEFFF
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEEEEE
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEEHHH
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEEIII
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEEGGG
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEDLLM
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEDKKL
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEDJJK
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EFEEDE
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEHHHE
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEHHHE
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEGKKI
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEGJJH
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEGEDM
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นครราชสมีา กรมวทิยาศาสตร์
การแพทย์

version
2017

 105
ศนูยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทย์
ที� 10 อบุลราชธาน ีกรม
วทิยาศาสตรก์ารแพทย์

4039/50
accredited

version
2017

 26/12/2562 27/08/2563

106
ศนูยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ี� 8
อดุรธาน ี กรมวทิยาศาสตรก์าร
แพทย์

4041/50
accredited

version
2017

 25/06/2563 24/06/2565

 107
สาํนกัคณุภาพและความ
ปลอดภยัอาหาร 
กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

4043/50
accredited

version
2017

 19/03/2563 18/03/2565

 108 สาํนกัยาและวตัถเุสพตดิ 
กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 4044/50 In process  31/10/2560 30/10/2562

109
ศนูยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ี�
1/1 เชยีงราย กรมวทิยาศาสตร์
การแพทย์

4049/50
accredited

version
2017

 28/11/2562 27/11/2564

110 สาํนกัรงัสแีละเครื�องมอืแพทย์
กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ 4050/50 In process  12/07/2560 11/07/2562

111 สถาบนัชวีวตัถ ุกรมวทิยาศาสตร์
การแพทย์ 4051/50

accredited
version
2017

21/02/2562 20/02/2564

112
บรษิทั ซพีเีอฟ ฟู้ ด แอนด ์เบฟ
เวอรเ์รจ จาํกดั (โรงงานอาหาร
สาํเร็จรปู ฉะเชงิเทรา)

1126/51
accredited

version
2017

 20/06/2562 19/06/2564

113
ศนูยว์จิยัและพฒันาการ
สตัวแพทยภ์าคตะวนัออกเฉยีง
เหนอืตอนลา่ง

1127/51 accredited  10/07/2561 09/07/2563

114

ศนูยว์จิยัและพฒันาการ
สตัวแพทย์
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ตอนบน (ขอนแกน่) กรมปศสุตัว ์

1128/51
accredited

version
2017

14/03/2562 13/03/2564

115 สถาบนัสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ 1129/51
accredited

version
2017

25/06/2563 24/06/2565

116 บรษิทั แหลมทองผลติภณัฑ์
อาหาร จาํกดั 1130/51

accredited
version
2017

 12/05/2563 11/05/2565

117 สถาบนัโภชนาการ มหาวทิยาลยั
มหดิล 1131/51

accredited
version
2017

 23/07/2563 22/07/2565

118 บรษิทั ไทย แคน ไบโอเทค
จาํกดั 1132/51

accredited
version
2017

 20/06/2562 19/06/2564

119 บรษิทั เจา้คณุเกษตรพชืผล
จาํกดั 1133/51

accredited
version
2017

 25/07/2562 24/07/2564

120 สาํนกัตรวจสอบคณุภาพสนิคา้
ปศสุตัว ์กรมปศสุตัว ์ 1134/51

accredited
version
2017

 28/11/2562 27/11/2564

121 บรษิทั อนิเตอรเ์นชนัแนล แลบ
บอราทอรสี จาํกดั 1135/51

accredited
version
2017

 23/01/2563 22/01/2565

122 บรษิทั โกลโบ ฟู้ ดส ์จาํกดั สาขา
สพุรรณบรุี 1136/51

accredited
version
2017

 25/01/2563 24/01/2565

123 บรษิทั แหลมทองโพลทร ิจาํกดั 1138/51
accredited

version
2017

 21/08/2562 20/08/2564

124 บรษิทั สยามสมทุรโฟรเซน่ฟู้ ดส
จาํกดั 1139/51

accredited
version
2017

19/07/2562 18/07/2564

125 บรษิทั สรุพลนชิเิรฟู้ ดส ์จาํกดั
(สาขาเทพารกัษ)์ 1141/51 In process  16/05/2561 15/05/2563

126 บรษิทั สรุพลนชิเิรฟ้ดส ์จาํกดั
(สาขากบนิทรบ์รุ)ี 1142/51

accredited
version
2017

 14/03/2562 13/03/2564

127 บรษิทั ชนิวงศฟ์ู้ ด จาํกดั 1143/51 accredited
version

 27/03/2563 27/08/2563

http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEGEDM
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEFMML
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEFLLK
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEELLL
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEEKKK
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEEJJJ
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEDHHI
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEDGGH
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EEDFFG
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EFEGFG
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EDHLMI
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EDHIJF
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EFEIHI
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EFFGFF
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EFFFEE
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EFFJII
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EFFEDD
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EFFHGG
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EFFIHH
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EFGMLK
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EFGKJI
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EFHIHF
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EFHJIG
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EFHKJH
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128 บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั
(มหาชน) 1144/51

accredited
version
2017

 13/12/2562 12/12/2564

129 บรษิทั พฒันาโฟรเซน่ฟู้ ด จาํกดั 1145/51
accredited

version
2017

 30/08/2562 29/08/2564

130
บรษิทั ซพีเีอฟ ฟดูส ์แอนด ์เบฟ
เวอรเ์รจ จาํกดั  (สมทุรสาคร
สาขาที� 6)

1146/51
accredited

version
2017

 16/05/2562 15/05/2564

131 บรษิทั ไบโอ-อนิโนวา และซนิคร
อน จาํกดั 1149/51 In process  07/06/2561 06/06/2563

132

National Health Laboratory,
Maldives Food and Drug
Authority (MFDA), Republic
of Maldives

1150/51 Temporary
suspension  20/01/2561 19/01/2563

133
บรษิทั อนิกรดิอิอน (
ประเทศไทย ) จาํกดั  ( สาขา
กาฬสนิธุ ์)

1151/52
accredited

version
2017

 24/10/2562 23/10/2564

134 บรษิทั โรงเสน้หมี�ชอเฮง จาํกดั 1152/52
accredited

version
2017

 25/03/2562 24/03/2564

135

กลุม่ตรวจพสิจูนท์างเคม,ี กอง
ตรวจพสิจูนท์างวทิยาศาสตร์
และกองสารพนัธกุรรม           
สถาบนันติวิทิยาศาสตร์
กระทรวงยตุธิรรม

1154/52
accredited

version
2017

 23/04/2563 22/04/2565

136 บรษิทั ซพีแีรม จาํกดั (สาขา
ลาดหลมุแกว้) 1155/52

accredited
version
2017

 13/09/2562 12/09/2564

137 ศนูยว์ทิยาศาสตรฮ์าลาล
จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 1156/52 In process  11/06/2561 10/06/2563

138 แผนกทดสอบ องคก์าร
เภสชักรรม  1158/52

accredited
version
2017

 21/08/2562 20/08/2564

139
โรงงานเภสชักรรมทหาร 
ศนูยอ์ตุสาหกรรมป้องกนัประเทศ
และพลงังานทหาร

 1159/52 In process  11/06/2561 10/06/2563

140 สถาบนัวจิยัสมนุไพร 
กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 1160/52 In process  12/07/2561 11/07/2563

141 บรษิทั ไทสนั โพลทร ี(ไทย
แลนด)์ จาํกดั (ชลบรุ)ี  1161/52

accredited
version
2017

 07/06/2563 06/06/2565

142
ศนูยว์จิยัและพฒันาการเพาะ
เลี�ยงสตัวนํ์ �าชายฝั�ง เขต 5
(ภเูก็ต) กรมประมง

1162/52
accredited

version
2017

 25/02/2563 30/08/2563

143 บรษิทั สรุาษฎรซ์ฟีู้ ดส ์จาํกดั 1164/52
accredited

version
2017

 14/03/2562 13/03/2564

144 หอ้งปฏบิตักิารกลาง บรษิทั
จ ิ�วฮวด จาํกดั 1165/52

accredited
version
2017

 25/07/2562 24/07/2564

145 ศนูยว์จิยัและพฒันาประมงอา่ว
ไทยตอนลา่ง (สงขลา) 1166/52

accredited
version
2017

 08/06/2560 24/09/2563

146
ศนูยว์จิยัและพฒันาการเพาะ
เลี�ยงสตัวนํ์ �าชายฝั�ง เขต 2
(สมทุรสาคร) กรมประมง

1167/52 accredited  25/09/2561 24/09/2563

147 สถาบนัวจิยัและพฒันา องคก์าร
เภสชักรรม 1169/52

accredited
version
2017

 25/07/2562 24/07/2564

 สถาบนัวจิยัและพฒันา องคก์าร
เภสชักรรม 1169/52 In process 12/07/2561 11/07/2563

148
หอ้งปฏบิตักิารวจิยัและทดสอบ
อาหาร  จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั

1172/53 accredited  29/11/2561 28/11/2563

149 บรษิทั เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุป๊
จาํกดั (มหาชน)

1173/53 accredited
version

 23/05/2562 22/05/2564

http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EFIKJG
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EIFELE
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EFHHGE
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EIHDJL
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EIGLHJ
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EIIFLM
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EIIFLM
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EIIHDD
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EIKGML
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EILEKI
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EILGMK
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EILJEM
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EILKGD
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EJDIDJ
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EJDKFL
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EJEIDI
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EJEKFK
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EJFJEI
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EJFKFJ
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EJFLGK
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EJGDIM
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EJGDIM
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EJJJEE
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EJKEJJ
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2017

150 ศนูยว์จิยัสขุภาพสตัวนํ์ �าสงขลา
กรมประมง 1174/53

accredited
version
2017

 21/08/2562 20/08/2564

151
บรษิทั อนิกรดิอิอน
(ประเทศไทย) จาํกดั 
(สาขาระยอง)

1176/53
accredited

version
2017

 01/09/2562 09/04/2564

152 บรษิทั มลิลเิมด จาํกดั 1177/53
accredited

version
2017

28/11/2562 27/11/2564

153 บรษิทั ฟารม์า่ อนิโนวา จาํกดั 1179/53
accredited

version
2017

28/11/2562 27/11/2564

154 บรษิทั ไซม ์ดารบ์ ี� ออยส ์มรกต
จาํกดั (มหาชน) 1183/53

accredited
version
2017

14/11/2562 13/11/2564

155
Analytical Laboratory, บรษิทั
มี�ด จอหน์สนั นวิทรชินั
(ประเทศไทย) จาํกดั 

1184/53 accredited  29/11/2561 28/11/2563 

156 บรษิทั เคอรฟีลาวมลิด ์จาํกดั 1185/53
accredited

version
2017

 19/09/2562 18/09/2564 

157 บรษิทั เบ็ทเทอรฟ์ารม์า่ จาํกดั 1186/53
accredited

version
2017

 13/12/2562  12/12/2564

158
ศนูยศ์กึษาการพฒันาอา่วคุง้
กระเบน อนัเนื�องมาจากพระ
ราชดาํร ิจงัหวดัจนัทบรุ ี

 1187/53
accredited

version
2017

 14/11/2562  13/11/2564

159 บรษิทั ท.ี ซ.ี ฟารม์าซูตคิอล
อตุสาหกรรม จาํกดั 1188/53

accredited
version
2017

 23/04/2563 22/04/2565

160 บรษิทั นวิลี� เว็ดส ์ฟู้ ดส ์
(ประเทศไทย) จาํกดั 1189/53

accredited
version
2017

23/07/2563 22/07/2565

161 บรษิทั แพ็คฟู้ ด จาํกดั (มหาชน)
สาขาที� 6 1190/53

accredited
version
2017

 26/12/2562 25/12/2564

162 บรษิทั อารเ์อ็กซ ์แมนแูฟคเจอริ�ง
จาํกดั 1191/53  In process  20/01/2563 11/07/2563

163

กลุม่พฒันาการตรวจสอบพชื
และปจัจยัการผลติ สาํนกัวจิยั
และพฒันาการเกษตร 
เขตที� 1 กรมวชิาการ
เกษตร เชยีงใหม่

1192/53
accredited

version
2017

25/03/2562 24/03/2564

164 บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร
จาํกดั (มหาชน) สาขาสงขลา 1193/53

accredited
version
2017

 25/07/2562 24/07/2564

165 บรษิทั ไบโอแลป จาํกดั 1194/53
accredited

version
2017

 13/09/2562 12/09/2564

166 บรษิทั ดเูม็กซ ์จาํกดั 1195/53
accredited

version
2017

 16/05/2562 15/05/2564

167 สาํนกัวจิยัและพฒันาการเกษตร
เขต 6 1196/53

accredited
version
2017

 13/09/2562 12/09/2564

168 บรษิทั สหแพทยเ์ภสชั จาํกดั  1197/53 accredited  17/01/2562 16/01/2564

169 บรษิทั เคอรร์ ี� อนิกรเีดยีนท ์(ไทย
แลนด)์ จาํกดั  1198/53

accredited
version
2017

 12/05/2563 11/05/2565

 170 บรษิทั เบอรล์นิฟารม์าซูตคิอล
อนิดสัตร ีจาํกดั 1199/53 accredited 26/09/2561 25/09/2563

 บรษิทั เบอรล์นิฟารม์าซูตคิอล
อนิดสัตร ีจาํกดั 1199/53

accredited
version
2017

19/07/2562 18/07/2564

171 สาํนกัวจิยัและพฒันาการเกษตร
เขต 2  1200/53

accredited
version
2017

 25/06/2563 24/06/2565

http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EJKHMM
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EJLLGE
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EJMEJH
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EKDKEL
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EKEHMI
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EKDFKH
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EKDHMJ
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EKHDHL
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EKFKEJ
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EKFDID
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EKFHMH
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EKFEJE
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EKHFKD
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EKHHMF
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EKIKEG
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EKILFH
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EKIMGI
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EKJDHJ
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EKJKEF
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EKJLFG
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EKJMGH
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EKJMGH
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EKKDHI
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172 บรษิทั เทสท ์เทค จาํกดั 1201/54 In process  16/05/2561 15/05/2563

173

หอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหส์าร
ตกคา้ง แผนกงานศนูยอ์ารกัขา
พชื มลูนธิโิครงการหลวง
จ.เชยีงใหม่

1202/54
accredited

version
2017

 19/03/2563 18/03/2565

174
ศนูยว์เิคราะหค์ณุภาพผลติภณัฑ์
คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยั
มหดิล

1204/54
accredited

version
2017

 25/10/2561 24/10/2563

175 บรษิทั  นํ �ามนับรโิภคไทย จาํกดั 1205/54
accredited

version
2017

 19/07/2562 18/07/2564

176 ศนูยว์จิยัและพฒันาประมงนํ �าจดื
สพุรรณบรุี 1206/54

accredited
version
2017

 13/12/2562 12/12/2564

177
ศนูยว์จิยัและพฒันาการเพาะ
เลี�ยงสตัวนํ์ �าจดื เขต 8
(พระนครศรอียธุยา)

1207/54
accredited

version
2017

 26/12/2562 25/12/2564

178 บรษิทั ปร ิ�นเซส ฟดูส ์จาํกดั
จงัหวดัเชยีงใหม่ 1208/54

accredited
version
2017

 21/08/2562 20/08/2564

179 บรษิทั บางกอกแล็ป แอนดค์อส
เมตคิ จาํกดั 1209/54

accredited
version
2017

 23/05/2562 22/05/2564

180 สาํนกัวจิยัและพฒันาการเกษตร
เขตที� 5(ชยันาท) 1210/54

accredited
version
2017

23/04/2563 22/04/2565

 181 บรษิทั โปลฟิารม์ จาํกดั 1211/54 accredited 12/07/2561 11/07/2563

 บรษิทั โปลฟิารม์ จาํกดั 1211/54
accredited

version
2017

13/09/2561 12/09/2563

182 สาํนกัผูแ้ทน  นปิปอน ซูอซิาน
ไคชา ลมิเิต็ด 1213/54

accredited
version
2017

 16/05/2562 15/05/2564

183 บรษิทั เภสชักรรมศรปีระสทิธิ�
จาํกดั 1214/54

accredited
version
2017

26/12/2562 23/07/2563

 บรษิทั เภสชักรรมศรปีระสทิธิ�
จาํกดั 1214/54

accredited
version
2017

14/03/2562 13/03/2564

184 บรษิทั รเูบยี อตุสาหกรรม จาํกดั 1215/54
accredited

version
2017

26/12/2562 25/12/2564

185 บรษิทั เอ็ม แอนด ์เอ็ช แมนแูฟค
เจอริ�ง จาํกดั 1216/55

accredited
version
2017

07/06/2563 06/06/2565

186 บรษิทั อตุสาหกรรม พนัทา้ย
นรสงิห ์สนิคา้พื�นเมอืง จาํกดั 1217/55

accredited
version
2017

25/06/2563 24/06/2565

187 บรษิทั ซพี ีเมจ ิจาํกดั 1218/55
accredited

version
2017

14/11/2562 13/11/2564

188

หอ้งปฏบิตักิารฝ่ายตรวจวดัและ
ประเมนิปรมิาณรงัส ีและฝ่าย
ตรวจวดัวเิคราะหโ์ดยเทคนคิเชงิ
นวิเคลยีร ์ศนูยบ์รกิารเทคโนโลยี
นวิเคลยีร ์สถาบนัเทคโนโลยี
นวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ(องคก์าร
มหาชน)

1219/55
accredited

version
2017

10/04/2562 09/04/2564

189 บรษิทั เอฟแอนดเ์อ็น แดรี�ส ์
(ประเทศไทย) จาํกดั 1221/55

accredited
version
2017

16/05/2562 15/05/2564

190 บรษิทั โรงงานเภสชักรรมแอต
แลนตคิ จาํกดั 1222/55 accredited 13/12/2561 12/12/2563

191 บรษิทั พรมีา่แฮม (ไทยแลนด)์
จาํกดั 1223/55

accredited
version
2017 

08/04/2563 08/11/2563

192
  

1224/55
  

20/06/2562
 

19/06/2564

http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EKLKED
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EKKLFF
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EKLMGF
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=ELIHLE
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=ELIIMF
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=ELFFJF
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=ELFLEK
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=ELFHLH
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=ELHFJD
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=ELHGKE
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=ELHGKE
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=ELKIMD
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=ELMLED
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=ELMLED
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=ELMMFE
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EMDDGF
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EMDEHG
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EMDFIH
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EMGMEK
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EMEHKI
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EMFLDK
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EMFMEL


24/8/2563 หน่วยงานที�ผา่นการรับรองความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบดา้นสาธารณสขุ/คุม้ครองผูบ้รโิภค(ISO/IEC17025) - ศนูยข์อ้มลูการประกนัคณุภาพ…

webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=LDMEM 10/14

 บรษิทั เอสจเีอส (ประเทศไทย)
จาํกดั 
สาขาหาดใหญ่
 

 accredited
version
2017

 

  

193

Analytical Laboratory Unit
of Quality Control and
Research Section, Research
and Development Division,
Department of Fisheries. 
(Yangon Region, Myanmar)

1225/55 accredited 29/09/2561 28/09/2563

194 บรษิทั ยเูมดา้  จาํกดั 1227/55
accredited

version
2017

16/05/2562 15/05/2564

195 บรษิทั ยโูทเปี� ยน จาํกดั 1228/55
accredited

version
2017

19/09/2562 18/09/2564

196 บรษิทั จเีอฟพที ีนชิเิร
(ประเทศไทย) จาํกดั 1229/55

accredited
version
2017

25/03/2562 24/03/2564

197
บรษิทั ยนูลิเีวอรไ์ทย โฮลดิ�งส ์
จาํกดั (นคิมอตุสาหกรรม
เกตเวย)์

1231/55
accredited

version
2017

26/12/2562 25/12/2564

198

กลุม่งานพษิวทิยาและกลุม่งาน
ตรวจเลอืดชวีเคม ีและเขมา่
ดนิปืน สถาบนันติเิวชวทิยา โรง
พยาบาลตาํรวจ สาํนกังานตาํรวจ
แหง่ชาติ

1233/56
accredited

version
2017

24/10/2562 23/10/2564

199

หอ้งปฏบิตักิารตรวจวเิคราะห์
ทางจลุชวีวทิยาและหอ้งปฏบิตั ิ
การตรวจวดัปรมิาณรงัส ี
ศนูยฉ์ายรงัส ี
สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์หง่
ชาต ิ(องคก์ารมหาชน)

1234/56 In process  07/04/2563  24/05/2563

200

ศนูยภ์มูปิญัญาทางเภสชัศาสตร ์
“ประโชต ิเปลง่วทิยา” 
คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ศลิปากร

1235/56
accredited

version
2017

08/02/2563 07/02/2565

201 บรษิทั โกลบอล ไซเอ็นทฟิิค เซ
อรว์สิเซส จาํกดั 1237/56

accredited
version
2017

26/12/2562 25/12/2564

202

หอ้งปฏบิตักิาร นติเิวชศาสตร์
พษิวทิยาและมนษุยพ์นัธศุาสตร์
ภาควชิาพยาธวิทิยา โรง
พยาบาลรามาธบิดี

1238/56 In process 28/06/2561 27/06/2563

203 บรษิทั โซเอทสิ (ประเทศไทย)
จาํกดั 1239/56

accredited
version
2017

28/11/2562 27/11/2564

204 บรษิทั ดเีอ็นเอ เทสติ�ง แล็บบอรา
ทอรี� จาํกดั 1241/56

accredited
version
2017

12/05/2563 11/05/2565

205 บรษิทั ไบเออรไ์ทย จาํกดั 1242/56
accredited

version
2017

23/01/2563 22/01/2565

206 บรษิทั ยนูคิอรด์ จาํกดั (มหาชน)
(Plant 1) 1243/57

accredited
version
2017

19/03/2563 18/03/2565

207 บรษิทั ดร.สาโรช การวจิยั จาํกดั 1244/57
accredited

version
2017

27/07/2563 26/07/2565

208
บรษิทั ศรนีานาพร มารเ์ก็ตติ�ง
จาํกดั (มหาชน) สาขาถนน
เศรษฐกจิ

1245/57
accredited

version
2017

28/05/2563 27/05/2565

 209 บรษิทั อาํพลฟู้ ดส ์โพรเซสซิ�ง
จาํกดั 1246/57

accredited
version
2017

20/02/2563 19/02/2565

210
หอ้งปฏบิตักิาร บรกิารสอบเทยีบ
และทดสอบเครื�องมอืวดั สมาคม
สง่เสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญี�ปุ่ น)

1248/57
accredited

version
2017

25/06/2563 24/06/2565

http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EMGGJF
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EMGHKG
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EKDMHD
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EMLFHJ
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EMLGIK
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=EMLMEF
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FDDKMM
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FDEKML
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FDEIKJ
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FDFIKI
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FDFKMK
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FDFMDL
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FDHEFM
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FDIDEK
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FDJIKE
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FDJHJD
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FDJKMG
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FDKDEI
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FDKIKD


24/8/2563 หน่วยงานที�ผา่นการรับรองความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบดา้นสาธารณสขุ/คุม้ครองผูบ้รโิภค(ISO/IEC17025) - ศนูยข์อ้มลูการประกนัคณุภาพ…

webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=LDMEM 11/14

211 บรษิทั แอ็กโกร (ประเทศไทย)
จาํกดั

1249/57 accredited
version
2017

25/06/2563 24/06/2565

212 บรษิทั นํ �าปลาพไิชย จาํกดั 1251/57 In process 22/06/2561 21/06/2563

213 บรษิทั ซพีแีรม จาํกดั (กจิการเบ
เกอรี�) 1253/57

accredited
version
2017

11/02/2563 12/12/2563

214 บรษิทั พ.ีเอส.ฟู้ ดโปรดกัส ์จาํกดั 1254/57
accredited

version
2017

16/12/2561 15/12/2563

215 บรษิทั โอลคิ (ประเทศไทย)
จาํกดั 1255/57

accredited
version
2017

30/04/2563 29/04/2565

216 บรษิทั ปฐวนิ จาํกดั 1256/57
accredited

version
2017 

10/04/2562 09/04/2564

217 บรษิทั อนิเตอรเ์ทค เทสติ�ง เซอร์
วสิเซส (ประเทศไทย) จาํกดั 1258/58

accredited
version
2017

25/07/2562 24/07/2564

218 บรษิทั บ ิ�ค เคมคิอล จาํกดั 1259/58
accredited

version
2017

20/06/2562 19/06/2564

 บรษิทั บ ิ�ค เคมคิอล จาํกดั 1259/58
accredited

version
2017

28/05/2563 19/06/2564

219 บรษิทั อนิเตอรไ์ทย ฟารม์าซูติ
เค ิ�ล แมนแูฟคเจอริ�ง จาํกดั 1260/58

accredited
version
2017

23/01/2563 22/01/2565

220 บรษิทั นวิคอนเซพท ์โปรดคัส์
จาํกดั 1261/58

accredited
version
2017

19/09/2562 18/09/2564

221
ภาควชิาจลุชวีวทิยา คณะ
แพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
มหาวทิยาลยัมหดิล 

1262/58
accredited

version
2017

20/06/2562 19/06/2564

222 บรษิทั ไทยฟู้ ดสก์รุป๊ จาํกดั
(มหาชน) สาขาปราจนีบรุ ี 1263/58

accredited
version
2017

10/04/2562 09/04/2564

223 บรษิทั โดล ไทยแลนด ์จาํกดั
สาขาหวัหนิ 1264/58

accredited
version
2017

21/08/2562 20/08/2564

224 บรษิทั อนิเตอรเ์ซยี จาํกดั (สาขา
ที� 00001) 1265/58

accredited
version
2017

24/10/2562 23/10/2564

225 บรษิทั โปรโนวา แลบบอราทอรสี ์
จาํกดั 1266/58

accredited
version
2017

23/01/2563 22/01/2565

226 บรษิทั สขุสมบรูณ ์นํ �ามนัพชื
จาํกดั 1267/58

accredited
version
2017

28/05/2563 27/05/2565

227 บรษิทั  อชิตินั กรุป๊ จาํกดั
(มหาชน) 1269/58

accredited
version
2017

21/08/2562 20/08/2564

228 บรษิทั กา้วหนา้ไกส่ด จาํกดั 1270/59
accredited

version
2017

23/04/2563 22/04/2565

229 บรษิทั อตุสาหกรรมทววีงษ ์
จาํกดั 1271/59

accredited
version
2017

24/07/2563 23/07/2565

230 บรษิทั  สยามไบโอไซเอนซ ์
จาํกดั 1272/59 accredited 25/12/2561 24/12/2563

231
บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส์
(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)
(สาขาสรุาษฎรธ์าน)ี

1273/59
accredited

version
2017

22/06/2563 21/06/2565

232 บรษิทั เคซจี ีคอรป์อเรช ั�น
จาํกดั(สาขาเทพารกัษ)์ 1274/59 In process 20/04/2563 27/08/2563

233 กลุม่วจิยัพฒันาการตรวจสอบ
พชืและจลุนิทรยีด์ดัแปร
พนัธกุรรม สาํนกัวจิยัพฒันา

1275/59 accredited 09/11/2561 08/11/2563

http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FDLIJM
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FDMMDE
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FEEEFF
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FFHFFD
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FFHIIG
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FFHMMK
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FFMIHL
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FFMKKD
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FFMKKD
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FGDMME
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FGEEDF
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FGELKM
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FGGEDD
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FGGEDD
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FGGGFF
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FGGKJJ
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FGHDMM
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FGHFED
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FGKDMJ
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FGKJIE
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FHDJHL
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FHDLKD
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FHEIGJ
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FHEHFI
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FHFKIK
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เทคโนโลยโีลยชีวีภาพ กรม
วชิาการเกษตร

234
บรษิทั อนิกรดิอิอน สวทีเท็นเนอร์
แอนด ์สตารช์ (ประเทศไทย)
จาํกดั

1276/59 accredited 27/07/2561 26/07/2563

235

หอ้งปฎบิตักิาร Molecular
Tropical Medicine ภาควชิาชวี
โมเลกลุและพนัธศุาสตรเ์ขตรอ้น
มหาวทิยาลยัมหดิล

1277/59 accredited 27/07/2561 26/07/2563

236 บรษิทั อารเ์บอร ์เอเคอรส์
ประเทศไทย จาํกดั 1278/59

accredited
version
2017

25/03/2562 24/03/2564

237 บรษิทั โออชิ ิฟู้ ด เซอรว์สิ จาํกดั 1279/59
accredited

version
2017

26/12/2562 28/09/2563

238 บรษิทั เอส.พ.ีเอส คอนซลัติ�ง
เซอรว์สิ จาํกดั 1280/60

accredited
version
2017

20/06/2562 19/06/2564

239
ภาควชิานติเิวชศาสตร ์คณะ
แพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
มหาวทิยาลยัมหดิล

1281/60
accredited

version
2017

20/06/2562 19/06/2564

240 สหกรณโ์คนมวงันํ �าเย็น จาํกดั 1282/60
accredited

version
2017

20/06/2562 19/06/2564

241 บรษิทั เอ.เอ็น.บ ีลาบอราตอรี�
(อาํนวยเภสชั) จาํกดั 1283/60

accredited
version
2017

14/11/2562 13/11/2564

242 บรษิทั สยามเดลมองเต ้จาํกดั 1284/60
accredited

version
2017

13/09/2562 12/09/2564

243
แผนกวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์
บรษิทั   เอสเอสแอล แมนแูฟคเจ
อริ�ง (ประเทศไทย) จาํกดั

1285/60
accredited

version
2017

30/08/2562 29/08/2564

244
องคก์ารสง่เสรมิกจิการโคนม
แหง่ประเทศไทย สาํนกังาน
อ.ส.ค. ภาคกลาง

1286/60 Temporary
suspension 27/09/2560 26/09/2562

245 บรษิทั โออชิ ิเทรดดิ�ง จาํกดั
(โรงงานนวนคร) 1288/60

accredited
version
2017

13/12/2562 12/12/2564

246
บรษิทั ซพีเีอฟ (ประเทศไทย)
จาํกดั (มหาชน) ธรุกจิโรงงาน
แปรรปูไข ่(หนองจอก)

1289/60
accredited

version
2017

23/01/2563 22/01/2565

247 บรษิทั บโูอโน ่(ประเทศไทย)
จาํกดั (มหาชน) 1290/60

accredited
version
2017

20/02/2563 19/02/2565

248

สถาบนัวชิาการและตรวจพสิจูน์
ยาเสพตดิ สาํนกังานคณะ
กรรมการการป้องกนัและปราบ
ปรามยาเสพตดิ

1291/60
accredited

version
2017

20/02/2563 19/02/2565

249

กลุม่พฒันาการตรวจสอบพชื
และปจัจยัการผลติ สาํนกัวจิยั
และพฒันาการเกษตรเขตที� 4
(อบุลราชธาน)ี

1292/61
accredited

version
2017

19/03/2563 18/03/2565

250 บรษิทั ยอูารซ์ ี(ประเทศไทย)
จาํกดั 1293/61

accredited
version
2017

12/05/2563 11/05/2565

251
องคก์ารสง่เสรมิกจิการโคนม
แหง่ประเทศไทย สาํนกังาน
อ.ส.ค.ภาคเหนอื

1294/61 In process 07/06/2561 06/06/2563

 252 บรษิทั ไทยโอซูกา้ จาํกดั 1295/61 
accredited

version
2017

 27/03/2563  11/07/2563

 253 บรษิทั เทวา ฟารม์า
(ประเทศไทย) จาํกดั 1296/61 

accredited
version
2017

24/10/2562  23/07/2563

254 หอ้งปฏบิตักิารโพรไบโอตกิ ศนูย์
ความหลากหลายทางชวีภาพ

 1297/61 accredited  26/09/2561  25/09/2563

http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FHFKIK
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FHGFDE
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FHGIGH
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FHHJHH
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FHHIGG
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FHIHFE
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FHIJHG
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FHJGDM
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FHKKIF
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FHLGDK
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FHLDLI
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FHMDLH
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FHMLJE
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FIDDLG
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FIDIFK
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FIEGDH
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FIFHEH
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FIFIFI
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FIGKHJ
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FIILII
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FIJKHG
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FIKIFD
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(ศคช.) สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย

255 บรษิทั ไทยฟดูส ์อนิเตอร์
เนช ั�นแนล จาํกดั 1298/61

accredited
version
2017

20/02/2563 25/09/2563

256

แผนกปฏบิตักิารวเิคราะห ์หนว่ย
วจิยัและวเิคราะหค์ณุภาพอาหาร
และยา 
สาํนกัวจิยั สถาบนัจฬุาภรณ์

1299/61 accredited 09/10/2561 08/10/2563

257 บรษิทั เอ อ ีแล็บ จาํกดั 1300/62 accredited 09/10/2561 08/10/2563

258 บรษิทั ศนูยว์ทิยาศาสตรเ์บทา
โกร จาํกดั  (สาขาพทัลงุ) 1301/62

accredited
version
2017

23/04/2563 25/10/2563

 259
 ศนูยท์ดสอบและวจิยัคณุภาพชวี
วตัถสุาํหรบัสตัว ์สถาบนัสขุภาพ
สตัวแ์หง่ชาต ิกรมปศสุตัว ์

1302/62 accredited 26/10/2561  25/10/2563

 260 บรษิทั เยนเนอรลั สตารช์ จาํกดั 1303/62 
accredited

version
2017

01/04/2563  08/11/2563

 261 บรษิทั อนิโนเวช ั�น เว็นเตอร์
จาํกดั 1304/62 

accredited
version
2017

 18/04/2563  28/11/2563

262 บรษิทั สยามออรจินิลั ฟู้ ดส ์
จาํกดั 1305/62 accredited 29/11/2561 28/11/2563

263 บรษิทั เซน อนิโนเวช ั�น กรุป๊
จาํกดั สาํนกังานสาขา 3  1306/62

accredited
version
2017

 07/01/2563  12/12/2563

264

หอ้งปฏบิตักิาร ตรวจวเิคราะห์
ทางชวีภาพ (AMS-BAT) ศนูย์
บรกิารเทคนคิการแพทยค์ลนิกิ
คณะเทคนคิการแพทย ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

1307/62
accredited

version
2017

27/04/2563 16/01/2564

265

หอ้งปฏบิตักิารชวีวทิยา ศนูย์
ทดสอบผลติภณัฑก์ารเกษตร
และอตุสาหกรรมอาหาร 
มหาวทิยาลยัจาํปาสกั
สาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนลาว

1308/62 accredited 17/01/2562 16/01/2564

266
กองควบคมุคณุภาพ การประกนั
คณุภาพโรงงานผลติยารงัสติ 1
องคก์ารเภสชักรรม

1309/62 accredited  21/02/2562  20/02/2564

 267

กลุม่งานตรวจยาเสพตดิ ศนูย์
พสิจูนห์ลกัฐาน 10 สาํนกังาน
พสิจูนห์ลกัฐานตาํรวจ สาํนกังาน
ตาํรวจแหง่ชาต ิ จงัหวดัยะลา

1310/62 accredited  25/03/2562  24/03/2564

268  บรษิทั ซพีแีรม  จาํกดั
(ขอนแกน่) 1311/62

accredited
version
2017

23/05/2562 22/05/2564

269 บรษิทั เอฟแอนดเ์อ็น ยไูนเต็ด
จาํกดั 1312/62 Temporary

suspension 24/07/2562 23/07/2564

270 บรษิทั แบรนด ์ซนัโทร ีอนิเตอร์
เนช ั�นแนล จาํกดั 1313/62

accredited
version
2017

30/08/2562 29/08/2564

271 บรษิทั ไทยซมัมทิ มารเ์ก็ตติ�ง
จาํกดั 1314/62

accredited
version
2017

30/08/2562 29/08/2564

272 บรษิทั ด ิยนูคิ เวท เทสติ�ง แลป
โบราทอรี�ส จาํกดั 1315/62

accredited
version
2017

30/08/2562 29/08/2564

273 บรษิทั นากาเซ ่(ประเทศไทย)
จาํกดั 1316/63

accredited
version
2017

19/03/2563 18/03/2565

274 บรษิทั ซพีเีอฟ (ประเทศไทย)
จาํกดั (มหาชน) (นครราชสมีา) 1317/63

accredited
version
2017

23/04/2563 22/04/2565

275
ศนูยน์วตักรรม การทดสอบทาง
ประสาทสมัผสั บรษิทัไทยยเูนี�ยน
กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

1318/63
accredited

version
2017

12/05/2563 11/05/2565

http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FIKIFD
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FILFMK
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FIKLIG
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FILDKI
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FIKJGE
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FILLIF
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FILMJG
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FJDKGM
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FIMJFM
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FIMKHD
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FJEFMH
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FIMFMJ
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FJELHM
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FJFDKE
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FJGIEH
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FJGMIL
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FJHMIK
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FJJDJK
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FJIHDE
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FJLJFD
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FJLLHF
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FKDDJG
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 276  บรษิทั ยนูซีนั จาํกดั  1319/63 accredited
version
2017

28/05/2563  27/05/2565

 277

 สว่นงานตรวจวเิคราะหเ์คมี
แผนกควบคมุคณุภาพยา บรษิทั
แอนมิลั ซพัพลเีมนท ์แอนด์
ฟารม์าซูตคิอล จาํกดั

 1320/63
accredited

version
2017

 28/05/2563  27/05/2565

 278
 บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส์
(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)
สาขาตรงั

1321/63 
accredited

version
2017

23/07/2563  22/07/2565

279

หอ้งปฎบิตักิารกฏีวทิยา ศนูย์
ควบคมุโรคตดิตอ่นําโดยแมลงที�
9.2 บรุรีมัย ์สาํนกังานป้องกนั
ควบคมุโรคที� 9 นครราชสมีา

1322/63
accredited

version
2017

23/07/2563 22/07/2565

280
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบเครื�องมอื
ทางการแพทย ์ศนูยส์นบัสนนุ
บรกิารสขุภาพที� 1 (เชยีงใหม)่

1323/63
accredited

version
2017

23/07/2563 22/07/2565

281 บรษิทั ดโีอด ีไบโอเทค จาํกดั
(มหาชน) 1324/63

accredited
version
2017

23/07/2563 22/07/2565
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ศนูยข์อ้มลูการประกนัคณุภาพหอ้งปฏบิตักิาร

http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FJMJEM
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FKEDJF
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FKDJEL
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FKFKFK
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FKEJEK
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=FKEKFL
http://www.moph.go.th/
http://www.dmsc.moph.go.th/
http://blqs.dmsc.moph.go.th/
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=KEEIE
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=KEIMI

